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Apstiprināts  

ar LJA Senāta lēmumu Nr. 81 
Rīgā, 2019.gada 28.oktobrī 

(prot. Nr. 18) 
 

 

ĀRZEMNIEKU UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI 
Latvijas Jūras akadēmijā  

2020./2021. akadēmiskajā gadā. 
 
Uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek ārzemju reflektantu uzņemšana studiju 
programmās Latvijas Jūras akadēmijā (LJA). 
 

1. Vispārējā informācija 
 

1.1. Ārzemnieku uzņemšana LJA notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. pantu. 
1.2. Ārzemnieku uzņemšanu LJA organizē Ārējo sakaru nodaļa (ĀSN) un Uzņemšanas komisija. 
1.3. Tiesības studēt LJA ir personām neatkarīgi no to dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, 

rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, 
nodarbošanās un dzīvesvietas, kuras atbilst uzņemšanas prasībām un ir veikušas 
uzņemšanas procesā paredzētās darbības. 

1.4. Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim, Šveices Konfederācijas 
pilsonim, Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, 
tiesības studēt LJA ir vienādas ar Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem saskaņā ar LJA 
Uzņemšanas noteikumiem. 

1.5. Ārzemnieki šo Uzņemšanas noteikumu izpratnē ir to ārvalstu pilsoņi, kuri nav minēti 1.4. 
punktā. 

1.6. Studijas LJA studiju programmās ir par maksu, kuru katru akadēmisko gadu nosaka LJA 
Senāts. 

1.7. Ārzemnieki tiek uzņemti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 
1.7.1. izpildītas visas Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes un citu Latvijas Republikas institūciju prasības, kuras ir saistītas ar ārvalstu 
studējošo iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā; 

1.7.2. LJA ĀSN ir saņemts Akadēmiskās informācijas centra (AIC) ekspertīzes slēdziens saskaņā 
ar Augstskolu likuma 85.pantu un nepieciešamības gadījumā veikta dokumentu legalizācija;  

1.7.3.  izpildītas attiecīgajai studiju programmai atbilstošo LJA Uzņemšanas noteikumu prasības. 
Uzņemšanai studiju programmā var tikt noteiktas papildu prasības un papildu 
pārbaudījumi, kas saistīti ar ārzemnieka iepriekš iegūtās izglītības atbilstību attiecīgajai 
studiju programmai; 

1.7.4. ārzemniekiem, kuri vēlas studēt LJA, iesniegumam jāpievieno starptautiskās testēšanas 
institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka ārzemnieka 
attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī. Minēto 
dokumentu nepievieno, ja ārzemnieks vidējo izglītību vai augstāko izglītību ieguvis 
attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā; 

1.7.5. atbilstoši šo noteikumu 3.2.punktam ir nokārtoti iestājeksāmeni matemātikā un angļu 
valodā, kā arī papildu pārbaudījumi, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar 1.7.3. 
un 1.7.6. apakšpunktu. Iestājeksāmenus un papildu pārbaudījumus organizē ĀSN 
sadarbībā ar attiecīgās studiju programmas direktoriem; 

1.7.6. maģistra studiju programmas reflektants iesniedz apliecinājumu par maģistrantūras 
papildprasību izpildi: 

1.7.6.1. ja iepriekš ir iegūts profesionālais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība un 
piektā līmeņa vai tam atbilstoša profesionālā kvalifikācija, absolvējot citas pielīdzināmas 
studiju programmas ar tiesībām studēt maģistrantūrā; 
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1.7.6.2. ja iepriekš ir iegūts akadēmiskais maģistra grāds, absolvējot citas pielīdzināmas studiju 
programmas: 

1.7.6.2.1. papildprasības un to izpildes kārtība ir noteiktas atbilstošos LJA norādījumos; 
1.7.6.2.2. papildprasību izpilde ir par maksu;  
1.7.7. LJA Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt rakstiski vienas nedēļas laikā no lēmuma 

pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt atbilstoši LJA procedūrā P1-6 “Sūdzību un apelāciju izskatīšana” paredzētajā 
kārtībā; 

1.7.8. LJA ir tiesības pārtraukt reflektanta piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tas nav ievērojis 
uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības; 

1.7.9. reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai LJA 
lēmums par atteikumu uzņemt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski. 

1.8. Pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu, reflektanti Uzņemšanas komisijas 
noteiktajā termiņā slēdz studiju līgumu par studijām LJA izvēlētajā pilna laika studiju 
programmā un tiek imatrikulēti ar rektora rīkojumu.  

1.9. Reflektantam, piesakoties studijām, ir jāsamaksā dokumentu reģistrācijas pakalpojumu 
maksa EUR 200 (divi simti eiro) apmērā. Atsaucot pieteikumu studijām, reģistrācijas maksa 
netiek atmaksāta. 
 

2. Pieteikšanās noteikumi 
 

2.1. Ārzemnieki var pieteikties pilna laika studijām no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

1.martam un no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 1.septembrim klātienē, elektroniski 
(info@latja.lv)  vai pa pastu nosūtot nepieciešamos dokumentus šādās studiju programmās: 

2.1.1. profesionālā bakalaura studiju programmās: 
2.1.1.1. “Jūras transports - kuģa vadīšana”; 
2.1.1.2. “Jūras transports - kuģa mehānika”; 
2.1.1.3. “Jūras transports - kuģa elektroautomātika”; 
2.1.1.4. “Ostu un kuģošanas vadība”; 
2.1.2. profesionālā maģistra studiju programmā “Jūras transports”. 
2.2. Reģistrējoties studijām, ārzemniekiem ĀSN jāiesniedz šādi dokumenti: 
2.2.1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, ja reģistrējas klātienē; 
2.2.2. personu apliecinoša dokumenta kopija gadījumos, ja reflektants piesakās studijām 

elektroniski vai pa pastu; 
2.2.3. aizpildīta noteiktas formas LJA iesnieguma veidlapa (P5-12); 
2.2.4. legalizētu izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo 

iepriekšējo izglītību. Dokumentu oriģinālus uzrāda pēc ierašanās LJA vai nosūtot tos ĀSN 
pa pastu; 

2.2.5. dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu gadījumos, ja kādā no iesniegtajiem 
dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā pasē vai personas apliecībā, tad arī 
jāuzrāda, piemēram, laulības apliecība; 

2.2.6. jūrnieku ārsta izziņa par veselības stāvokli (reglamentētajās profesionālā bakalaura studiju 

programmās, 2.1pielikums): https://likumi.lv/ta/en/en/id/266784-regulations-regarding-the-

medical-fitness-of-seafarers-for-work-on-a-ship; 
2.2.7. 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm);  
2.2.8. dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrācijas maksas samaksu saskaņā ar 1.9.punktu.  
2.3. Pilnvarojot citu personu iesniegt dokumentus, pilnvarotajai personai ĀSN jāuzrāda notariāli 
apstiprināta pilnvara, reflektanta personu apliecinoša dokumenta kopija un 2.2. punktā minētās 
reflektanta dokumentu kopijas vai oriģināli. 
2.4. Ja ārzemnieks atbilst 1.7.punktā minētajiem kritērijiem studiju uzsākšanai un ja tas ir 
nepieciešams, tad atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ĀSN reflektantam 
izsniedz garantijas vēstuli, kurā LJA apņemas nodrošināt studiju procesa norisi un vietu LJA 
dienesta viesnīcā, ja tā ir nepieciešama, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai reflektants Latvijas 
Republikas konsulārajās vai citās kompetentās iestādēs varētu pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju 
Latvijas Republikā, ja tāda ir nepieciešama,  un ierastos uz studijām LJA. 

mailto:info@latja.lv
https://likumi.lv/ta/en/en/id/266784-regulations-regarding-the-medical-fitness-of-seafarers-for-work-on-a-ship
https://likumi.lv/ta/en/en/id/266784-regulations-regarding-the-medical-fitness-of-seafarers-for-work-on-a-ship
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3. Uzņemšanas pamatprincipi 
 

3.1. LJA ārzemniekus studijām uzņem atklātā un vienlīdzīgā konkursā. 
3.2. Ārzemnieks, kurš vēlas uzsākt studijas LJA profesionālā bakalaura programmā, savā mītnes 

zemē vai arī pēc ierašanās Latvijā kārto iestājeksāmenus matemātikā un angļu valodā, kā arī 
papildu pārbaudījumus, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar šo noteikumu 1.7.3. 
apakšpunktu, bet ārzemnieks, kurš vēlas uzsākt studijas LJA profesionālā maģistra programmā, 
kārto papildu pārbaudījumus, ja tādi ir noteikti studiju programmai saskaņā ar šo noteikumu 
1.7.6. apakšpunktu. Ja iestājeksāmenu atzīmes ir vismaz „4” (gandrīz viduvēji) vai tam 
pielīdzināts vērtējums, reflektants tiek uzņemts attiecīgajā studiju programmā. 

3.3. Ja no ārzemnieka un LJA neatkarīgu iemeslu dēļ uzņemšana iepriekš minētajos laika posmos nav 
iespējama, ārzemnieks tiek uzņemts attiecīgajā studiju programmā, sastādot individuālu studiju 
plānu. 

3.4. Ja ārzemnieks, kurš iepriekš ir ticis izslēgts no studējošo saraksta, vēlas atsākt studijas LJA, 
viņam ir atkārtoti jākārto iestājpārbaudījumi. 

 

4. Savstarpējās tiesības un pienākumi 
 

4.1. Reflektanta tiesības: 
4.1.1. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi LJA; 
4.1.2. reģistrējoties studijām, iesniegt LJA ĀSN un Uzņemšanas komisijai noteiktā kārtībā 

dokumentus, priekšlikumus, ierosinājumus; 
4.1.3. apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus LJA rektoram. 
4.2. Reflektanta pienākumi: 
4.2.1. ievērot Uzņemšanas kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem un procedūru P5 “Uzņemšana” ; 
4.2.2. samaksāt dokumentu reģistrācijas maksu saskaņā ar 1.9.punktu. 
4.2.3. samaksāt drošības naudu – EUR 600,00 (seši simti eiro). 
4.3. LJA tiesības: 
4.3.1. uzņemt reflektantu atbilstoši šiem noteikumiem, procedūru P5 “Uzņemšana”  un nolikumu par 

ārzemju studējošo uzņemšanu LJA; 
4.3.2. noteikt papildu pārbaudījumus, ja tādi ir nepieciešami, kā tas ir noteikts šo noteikumu 1.7.3. vai 

1.7.6.apakšpunktā; 
4.3.3. noteikt dokumentu reģistrācijas maksu; 
4.3.4. noteikt maksu par šo noteikumu 1.7.3. un 1.7.6. apakšpunktos norādīto papildprasību izpildi; 
4.3.5. tiesības pārtraukt reflektanta piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tas nav ievērojis uzņemšanu 

regulējošo normatīvo aktu prasības. 
4.4. LJA pienākumi: 
4.4.1. sniegt informāciju reflektantam par uzņemšanas kārtību LJA; 
4.4.2. pieņemt dokumentus no reflektanta, ja tie atbilst šo uzņemšanas noteikumu prasībām; 
4.4.3. nodrošināt iestājpārbaudījumu kārtošanu LJA; 
4.4.4. izziņot Uzņemšanas konkursa rezultātus;  
4.4.5. organizēt studiju līgumu noslēgšanu ar reflektantiem, kuri izturējuši konkursu;  
4.4.6. organizēt reflektantu, kuri noslēguši studiju līgumus, imatrikulāciju;  
4.4.7. noteiktā kārtībā izskatīt reflektanta iesniegtās sūdzības par uzņemšanas norisi LJA; 
4.4.8. atmaksāt saņemto drošības naudu pēc LJA absolvēšanas vai, ja reflektants nav noslēdzis studiju 

līgumu, līdz plānotā semestra sākumam. 
 
Adrese:  Rīgā, Flotes ielā 12 k-1, LV-1016, www.latja.lv     

Ārējo sakaru nodaļa tālr. 67161130  
 

 
 

http://www.latja.lv/

